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Samenvatting 
 
Dit onderzoek evalueert de rol van permafrost op het temperatuursverloop in het verleden, 
door het Vrije Universiteit Amsterdam Permafrost Sneeuw model (VAMPERS) te integreren 
in het mondiale klimaatmodel iLOVECLIM. VAMPERS is een 1-dimensionaal 
warmtegeleidingsmodel met faseverandering terwijl iLOVECLIM een 3-dimensionaal model 
van het gekoppelde atmosfeer-oceaan-vegetatie-systeem is. De doelstellingen van deze 
integratie zijn 1) om permafrostdikte en -verdeling in te schatten gedurende zowel het Laatste 
Glaciale Maximum (LGM, ongeveer 21 duizend jaar geleden) als de laatste deglaciatie (21 tot 
9 duizend jaar geleden), en 2) om het thermische terugkoppelingsmechanisme van permafrost 
in zowel een niet veranderende toestand (LGM) als gedurende een klimaatovergang (laatste 
deglaciatie) te begrijpen.  
 Met deze experimenten zijn we in staat om de hypothese te toetsen dat permafrost kan 
fungeren als een negatieve terugkoppeling gedurende opwarmingsperiodes, waarbij een deel 
van de beschikbare energie wordt gebruikt voor latente warmte bij ontdooiende permafrost. 
Ten einde deze doelstellingen te halen, doorloopt het project drie ontwikkelingsfasen (Figuur 
1.10). 
 De eerste fase (hoofdstukken 2 en 3) bestaat uit de constructie van een 
permafrost/bevroren grondmodel dat geschikt is voor simulaties op een millenniumschaal 
binnen versie 1.2 van LOVECLIM. In hoofdstuk 2 wordt bepaald of dit nieuw ontwikkelde 
VAMPER model de permafrostdiepte redelijk kan inschatten. We valideren de toepasbaarheid 
van VAMPER op twee manieren: 1) door geobserveerde permafrostdiepte in Barrow, Alaska, 
te simuleren en 2) door resultaten te vergelijken met andere soortgelijke permafrostmodellen, 
vooral wat betreft permafrostdiktes op een tijdschaal van millennia. Uit deze beide 
validatieprocedures blijkt dat de simulatie dicht bij de waargenomen permafrostdikte bij 
Barrow komt en dat de VAMPER-resultaten redelijk goed overeenkomen met die uit studies 
met een overeenkomstige modelleerstructuur. In hoofdstuk 2 wordt verder verslag gedaan van 
een deglaciatie-experiment dat wordt aangestuurd door oppervlaktetemperaturen van 
LOVECLIM voor een locatie in Wyoming, VS. Gegeven de beperkingen en interpretatie van 
deze forceringen, voldoet deze eerste benadering. Geconcludeerd kan worden dat VAMPER 
inderdaad in staat is om permafrostdynamiek te simuleren en daardoor geschikt is voor 
paleoklimaatsimulaties binnen LOVECLIM. 
 In Hoofdstuk 3 onderzoeken we VAMPER verder als een op zichzelf staand 
permafrostmodel door een reeks gevoeligheidsproeven. Verder brengt het VAMPER model 
de eerste permafrostdiktes tijdens het LGM en van de evolutie ervan voort, gebruik makend 
van opgelegde luchttemperaturen aan het oppervlak. De resultaten van deze simulaties geven 
inzicht in hoe VAMPER te koppelen is binnen een opgewaardeerde versie van het 
klimaatmodel, (iLOVECLIM genaamd, met een i om de invoering van een stabiele 
isotopenmodule weer te geven). Specifiek zijn hiervoor enkele modelaanvullingen in 
VAMPER nodig en een validatie ten opzichte van hedendaagse waarnemingen van 
permafrostdistributie en -diepte, die in fase II ondernomen wordt. 
 Het doel van de tweede fase (Hoofdstukken 4 en 5) is om VAMPER te koppelen aan 
iLOVECLIM. Ook in deze fase zijn enkele grote aanvullingen toegevoegd aan VAMPER, 
waaronder een tijdstapverandering en integratie van sneeuwlagen om thermische buffering toe 
te staan tussen lucht-  en grondoppervlaktetemperatuur. Om deze belangrijke verbetering met 
een sneeuwmodule aan te geven, is deze volgende VAMPER-versie herbenoemd als 
VAMPERS. Een andere aanvulling is de introductie en integratie van ruimtelijk variabele 
weergaves van twee parameters, geothermische warmtestroom en porositeit. In Hoofdstuk 4 
vinden we inderdaad dat de toevoeging van deze aanvullingen de simulaties verbeterden. 
Opmerkelijk zijn een meer realistische weergave van de thermische sprong aan het oppervlak 
(verschil tussen grond- en luchttemperatuur aan het oppervlak), simulatie van de jaarlijkse 
dooilaag en betere inschatting van de porositeit en de geothermische 
warmtestroomparameters. 



 

 

 In Hoofdstuk 4 onderzoeken we ook de mogelijkheid om VAMPERS hedendaagse 
permafrost te laten simuleren met pre-industriële landoppervlaktetemperaturen uit 
iLOVECLIM als forcering. Als we de verschillen in ruimtelijke schaal in aanmerking nemen 
(puntmetingen ten opzichte van het modelrooster), worden de simulaties als redelijk 
beschouwd. Er is echter enige afwijking tussen waargenomen en gemodelleerde waardes. De 
redenen hiervoor zijn factoren als het relatief grofmazige horizontale rooster van de 
atmosferische component (ECBilt), de onjuiste weergave van de mate waarin de omgeving 
invloed heeft in hoger gelegen gebieden, en de aanwezigheid van permafrostrelicten.  
 Hoofdstuk 5 is een voortzetting van fase II en analyseert de één-richting 
koppelingsresultaten voor het LGM. Ten gevolge van het beperkte oplossend vermogen van 
ECBilt, leveren de modelresultaten slechts de benadering van de continue 
permafrostverdeling gedurende het LGM. Modelresultaten worden vergeleken met de 
gereconstrueerde LGM-permafrostverdeling van Vandenberghe et al. (2014). Er is over het 
algemeen goede overeenkomst met hun reconstructie tot ongeveer 55-50°N in Azië en op de 
Tibetaanse hoogvlakte. Mogelijke oorzaken voor de  verschillen in de afwijkende gebieden 
(zuidelijk Azië, Europa en Noord Amerika) tussen VAMPERS en Vandenberghe et al. (2014) 
kunnen als volgt verklaard worden: (1) de ECBilt-VAMPERS berekende 
grondoppervlaktetemperaturen waren eenvoudigweg te warm; en/of (2) ECBilt-VAMPERS 
heeft moeite met permafrostweergave boven een gemiddelde jaarlijkse 
grondoppervlaktetemperatuur van 0°C. 
 Fase III (Hoofdstuk 6) analyseert hoe de thermische rol van permafrost invloed 
uitoefent op het klimaat. Bij koppeling van VAMPERS aan ECBilt binnen iLOVECLIM, 
komt het thermische terugkoppelingseffect van permafrost op luchttemperaturen aan het 
oppervlak tot uiting in het seizoensignaal als opwarmend in de winter en afkoelend in de 
zomer. Dit ± 2°C sterke seizoeneffect op de noordelijke breedtes is waargenomen voor zowel 
de evenwichtsexperimenten als in tijdsafhankelijke simulaties met een temperatuurverloop. 
Bovendien leidt deze verschuiving in luchttemperatuurregime aan het oppervlak tot 
secondaire effecten in atmosferische circulatiepatronen, resulterend in een abnormale 
noordwaartse stroming en afkoeling. De hypothese die aanneemt dat degraderende permafrost 
kan dienen als een buffer voor aanzienlijke warmteopname of -afgifte bij grote 
klimaatveranderingen, wordt niet bevestigd. Er is een effect op jaarlijkse luchttemperaturen 
aan het oppervlak gedurende de deglaciatie, die de opwarmingstrend ergens tussen +0,2 en 
+0,4°C verschuift, maar dit  effect is zo zwak dat het niet mogelijk blijkt om de specifieke 
oorzaken te onderscheiden.  
 In Hoofdstuk 6 komt ook de permafrostrespons gedurende de klimaatovergang van de 
laatste deglaciatie tevoorschijn. Gevonden wordt dat een opwarmend klimaat niet 
noodzakelijkerwijze resulteert in het verdwijnen of dooien van permafrost, omdat vele 
veranderingen aan het aardoppervlak dit verband compliceren. Een ander resultaat is dat de 
mate van permafrostdegradatie en vorming van relict permafrost gerelateerd is aan de 
aanvankelijke (in evenwicht gebrachte) thermische toestand van permafrost (dwz. 
‘warm’/’koud’) en de sterkte van de oppervlakteverstoring. Tenslotte, zelfs bij een kleine 
(netto) respons in de verspreiding van permafrost, kan er een aanzienlijke reductie van 
permafrost optreden, wat het belang aantoont van het simuleren van zowel permafrostdikte als 
-verdeling voor het interpreteren van de totale permafrostrespons.   
 Hoofdstuk 7 geeft de synthese weer van dit onderzoek, samen met aanbevelingen 
voor toekomstige verbeteringen op het gebied van het modelleren van permafrost en 
klimaatverandering. Dit houdt verbetering in van VAMPERS door de invoering van 
grondwaterhydrologie en -modellering en de koppeling van ondergrondse warmteopslag in de 
gemodelleerde jaarlijkse dooilaag. Daarenboven zou het ook een verbetering zijn om een 
organische laag aan het oppervlak in te voeren. Beide verbeteringen worden verwacht invloed 
uit te oefenen op de ondergrondse thermische dynamiek. Nog een verbetering in VAMPERS 
zou de ontwikkeling zijn van overdrachtfuncties, zoals n-factoren (Klene et al., 2001), die het 
grond-lucht temperatuurverband gebaseerd op oppervlaktecondities kunnen kenmerken, dit 
wil zeggen vooral de (seizoen) effecten van vegetatie. Bovendien, zou het gebruik van 



 

 

schaalverkleiningstechnieken (Levavasseur et al., 2011) kunnen resulteren in een betere 
expressie van de lokaal variërende landschapsparameters. Voor situaties waarbij landijs het 
landoppervlak bedekt, is verder een koppeling nodig tussen de ondergrond en de 
luchttemperaturen aan het oppervlak. 
 De verdere mogelijkheden om de koppeling van VAMPERS in iLOVECLIM te 
verbeteren stoelen op de eerdergenoemde terugkoppelingen van hydrologische en 
koolstofrespons. De hydrologie van het landoppervlakmodel in iLOVECLIM gebruikt een 
kuipmodel met een vaste inhoud, maar in de toekomst zou deze opbergcapaciteit 
gemodelleerd kunnen worden als een directe functie van de diepte van de jaarlijkse dooilaag, 
waarin de bevroren grond ondoordringbaar zou zijn zonder wateropslagcapaciteit en de 
onbevroren grond in ondergrondse opslag zou kunnen voorzien. 
 Voorts, het modelleren van de positieve terugkoppeling van toenemende 
atmosferische koolstof uit ontdooiende permafrost moet aansluiting maken met de 
koolstofcyclus module van iLOVECLIM (Bouttes et al., 2015). In de eenvoudigste 
benadering, zou een eerste schatting van de in permafrost opgeslagen koolstof nodig zijn en 
dan een daaropvolgende uitstoot van koolstof die overeenkomt met permafrost degradatie die 
dan zelf weer invloed uitoefent op de atmosferische koolstofconcentratie.        
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